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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

2017-12-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-12-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  

för protokoll 
 SN 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 
 

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: John Omoomian (S) 
Daniel Andersson (S) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Virosa Viberg (SD) 
Bo Stenberg (S) 
Susanne Karlsson (C) 
Christina Pettersson (C) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ers Per Carlström (-) 
Christer Pilblad (S) tjänstgörande, ers vakant (S) 
Lennart Olsson (S) 
Hlödur Bjarnason (KD) tjänstgörande, ers vakant (SD) 
Mathz Eriksson (C) 

Övriga 
deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Sara Andersson, ekonom 
Anna Hedman, Kommunal 
Anette Karlsson, SSR 
Jessica Brogren, sekreterare 

Utses att 
justera 

Daniel Andersson ersättare Christina Pettersson 

Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunhus, 2017-12-21 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
165 - 182 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Daniel Andersson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
SN § 165/2017 Information från Arbetsmarknadsenheten 
  
SN § 166/2017 Registerledare inom försörjningsstöd 
  
SN § 167/2017 Omsorgsmåltider vid demensavdelning 

Ekgården 
  
SN § 168/2017 Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid 
  
SN § 169/2017 Hem för vård eller boende (HVB) för barn i 

egen regi 
  
SN § 170/2017 Sammanträdestider år 2018 - socialnämnden 
  
SN § 171/2017 Omedelbart omhändertagande av barn och 

unga i vissa internationella situationer, Ds 
2017:49  

  
SN § 172/2017 Uppdrag Trelleborgsmodellen 
  
SN § 173/2017 Uppföljning av Riktlinje för Boendestöd  
  
SN § 174/2017 Information från verksamheterna 
  
SN § 175/2017 Månadsuppföljning november 2017 - 

socialnämnden 
  
SN § 176/2017 Ombudgetering av investeringsbudget 2017 

till 2018 
  
SN § 177/2017 Budget 2018 och verksamhetsplan VP 2019–

2020 - socialnämnden 
  
SN § 178/2017 Budget 2018 - besparingsåtgärder 
  
SN § 179/2017 Delegationsärenden 
  
SN § 180/2017 Meddelanden 
  
SN § 181/2017 Informationsärenden 
  
SN § 182/2017 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 165   Dnr: SN 2017/30 
 
Information från Arbetsmarknadsenheten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På beredande nämnd i november år 2017 kom Emil Chandorkar enhetschef vid 
arbetsmarknadsenheten tillsammans med ordförande i tillväxtutskottet Irja 
Gustavsson samt Ingrid Öhrling enhetschef för försörjningsstöd vid avdelningen 
för individ och familj för att informera nämnden. 
 
Nämnden fick bland annat ta del av redovisning från arbetsmarknadsenheten 
(AME): 

- Totalt har 243 personer varit inskrivna hos AME: 108 kvinnor/135 män 
- Från försörjningsstöd har 152 personer remitterats: 66 kvinnor/86 män 
- Totalt har 37 personer avslutats från försörjningsstöd 
- 10 personer har erbjudits ett Kom-i-jobb i Lindesbergs kommun 
- Totalt har 16 personer Extra tjänster: 9 kvinnor/7män 
- 79 personer är ute på praktik, av dessa är 23 personer från 

försörjningsstöd: 9 kvinnor/14 män 
 
__________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef individ och familj 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 166   Dnr:  
 
Registerledare inom försörjningsstöd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Försörjningsstödsenheten från den 1 januari år 2018, i alla nya ärenden, ange 
kvinnan som registerledare istället för mannen i de fall familjesammansättningen 
ser ut som sådan. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har ställt frågan om det går att byta registerledare, från mannen 
till kvinnan i hushållet, inom försörjningsstöd. Detta framför allt ut ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Socialnämnden har även framfört frågan om möjlighet att fördela 
försörjningsstödet lika på de båda vuxna i hushållet. 
 
Ur handläggningssynpunkt innebär detta inget annat än att man istället anger 
kvinnan istället för mannen som registerledare. 
 
Ur arkiveringssynpunkt innebär detta, när det gäller arkivering och 
slutarkivering, att arkivpersonal från och med det datum ändringen sker gör en 
anmärkning i förteckningssystemet att kvinnan är registerledare. Det bör även 
framgå vid leverans till arkivet att ändringen har skett. 
 
Angående att fördela försörjningsstödet lika mellan parterna. Idag förekommer 
det att försörjningstagare vill få försörjningsstödet insatta på två olika konton, i 
dessa fall tillgodoser förvaltningen detta. Att generellt dela på utbetalningarna 
medför ett merarbete för handläggarna, tidsåtgång för detta är inte beräknat. 
Det finns risk för att handläggare kan glömma att lägga upp konto på både 
kvinnan och mannen samt glömma att göra flera utbetalningar till rätt konto i 
utbetalningsbilden, manuellt arbete som ökar sårbarheten. Idag går utbetalningen 
automatiskt på registerledaren i ärendet, via banken som sköter insättningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att från försörjningsstödsenheten från den 1 januari år 2018, i alla nya ärenden, 
ange kvinnan som registerledare istället för mannen i de fall 
familjesammansättningen ser ut som sådan. 

Yrkande 
Virosa Viberg (SD) yrkar på avslag och framför att hushållet själva ska få 
besluta i frågan. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Proportion  
Ordförande John Omoomian (S) ställer proportion mellan förvaltningens förslag 
(JA) och Virosa Vibergs (SD) yrkande (NEJ) och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 
____________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef individ och familj 
 
För kännedom: 
Arkivansvarig 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 167   Dnr: SN 2017/219 
 
Omsorgsmåltider vid demensavdelning Ekgården 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Enligt förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsmåltider (pedagogiska luncher) upphörde inom vård och omsorg år 
2002 efter beslut taget av socialnämnden (dnr 28/2002). 
 
Enskilda som har demenssjukdom kan komma av sig i ätprocessen och behöver 
kontinuerligt under måltiden erhålla stöd och uppmuntran, såväl verbalt som 
fysiskt. För att främja ätandet och god måltidsmiljö för den enskilde krävs 
tålamod, inlevelseförmåga och lyhördhet av omvårdnadspersonalen.  
 
Att omvårdnadspersonalen under en omsorgsmåltid får möjlighet att sitta ned 
under hela måltiden bidrar till lugn och ro kring den enskilde, och när personalen 
äter av sin smakportion kan den enskilde ”spegla” ätandet och klara av att till 
exempel föra maten till munnen på egen hand. Därmed kan omsorgsmåltider 
bidra till socialnämndens inriktningsmål att medborgarna ska ges förutsättningar 
för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 
Omsorgsmåltider (tidigare så kallade pedagogiska måltider) införs som ett 
pilotprojekt på avdelning Ekliden vid Ekgården under 3 månaders tid. 
Omsorgsmåltid innebär att omvårdnadspersonal sitter ned under hela måltiden 
(lunch och middag) för att uppmuntra och stödja ätandet hos den enskilde, 
samtidigt som de äter en smakportion av samma maträtt som den enskilde.  
 
Omsorgsmåltiderna finansieras under pilotprojektet med Ekgårdens befintliga 
budget. Pilotprojektet innefattar även undersökning av huruvida omsorgsmåltider 
kan bidra till ökat energi- och/eller proteinintag samt om de kan främja 
viktstabilitet. 
_________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Dietist 
För kännedom: 
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Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 168   Dnr:  
 
Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Anta Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer i syfte att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilda boende nattetid. 

 

Ärendebeskrivning 
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har 
SKL i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och 
Vårdföretagarna tagit fram rekommendationen.  
 
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Istället för bemannings-
föreskrifter valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937). 
”i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5§socialtjänstlagen 
(2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till 
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende 
behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges den stöd och den hjälp som behövs 
till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa”  
 
Enligt Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) ska man beakta att 
personalbehovet även påverkas av:  
- Lokalernas utformning  
- Individens behov  
- Begränsningsåtgärder (t.ex. låsta dörrar)  
- Tekniska lösningar (samtycke, integritet)  

-  
 Fyra områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och 
förbättringsarbetet. SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla 
kvalitén enligt följande områden.  

1. Koll på läget  
2. Planera utifrån individens behov  
3. Ta fram strategier för att utveckla digitaliseringens möjligheter  
4. Ledarskap 
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Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att anta Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) rekommendationer* i syfte att stärka utveckling och kvalitet på 
särskilda boende nattetid.  
 
* Sveriges Kommuner och Landsting KVALITET I SÄRSKILT BOENDE 
Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre, SKL 
dnr 16/04652, PM 2016-12-15 
_________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef vård och omsorg 
 
För kännedom: 
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SN § 169   Dnr: SN 2017/97 
 
Hem för vård eller boende (HVB) för barn i egen regi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ärendet återkommer i mars år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Avdelningen för individ och familj vid socialförvaltningen går med underskott, 
bland annat med anledning av placeringar. 
 
Vid verksamhetsdagen den 20 februari år 2017 var ett av förslagen att utreda 
möjlighet till att driva förstärkt HVB, det vill säga HVB som har möjlighet att ta 
emot ungdomar med svårare problematik, i egen regi. 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjlighet och behov av HVB i egen 
regi avseende barn/unga.  
 
___________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef individ och familj 
 
För kännedom: 
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Socialnämnden 2017-12-14  
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SN § 170   Dnr: SN 2017/223 
 
Sammanträdestider år 2018 - socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Anta förslag på sammanträdestider för socialnämnden år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande socialnämnd delgavs nämnden förslag på sammanträdestider  
år 2018. 

 
  Socialnämndens 

arbetsutskott 
Socialnämnden 

Jan 04-jan 18-jan 
Feb 01-feb 15-feb 
Mars 01-mar 15-mar 
April 12-apr 19-apr 
Maj 03-maj 17-maj 
Juni 07-jun 14-jun 
Juli 05-jul   
Aug 02-aug 16-aug 
Sept 06-sep 13-sep 
Okt 04-okt 18-okt 
Nov 08-nov 15-nov 
Dec 06-dec 13-dec 
Starttider 8.30 09.00 

 
____________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
 
För kännedom: 
Ledamöter/ersättare socialnämnden  
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Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 171   Dnr:  
 
Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa 
internationella situationer, Ds 2017:49  

Beslut 
Beslutsparagrafen justeras omedelbart och återfinns i separat protokoll. 

Ärendebeskrivning 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 172   Dnr: SN 2017/241 
 
Uppdrag Trelleborgsmodellen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Att ge i uppdrag till förvaltningschefen att utreda ett eventuellt införande av 
Trelleborgsmodellen.  
Uppdraget ska redovisas vid beredande nämnd i mars år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i november år 2018 informerar Susanne Karlsson (C) om 
det studiebesök som genomförts till Trelleborg, tillsammans med bland annat 
kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) och representanter från 
arbetsmarknadsenheten.  
 
Trelleborgs kommun har ett förhållnings- och arbetssätt kring arbetsmarknad, 
etablering, ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn och unga. Trelleborg 
har ett starkt etableringsperspektiv där metoderna och resultat vilar på ett synsätt 
om att människor både vill och kan ta ansvar för sina egna val och handlingar 
och där arbete är en friskfaktor för individ, familj och samhälle i stort.  
 
Trelleborgs kommun arbetar efter fyra principer: 
− Arbetsplats först - För att erhålla ett arbete så måste man befinna sig på 

arbetsmarknaden. De har ett arbetsmarknadsfokus i allt de gör och så mycket 
som möjligt ska den sökande vara ute hos näringslivet. 

− 85/15 - 85 procent av de kommunen möter i deras verksamhet befinner sig i 
kommunens huvudflöde, de är i en arbetsmarknadsinsats. Det är dem 
kommunen organiserar sig utifrån och designar sina insatser för. Genom att 
fokusera på huvudflödet når kommunen resultat och frigör resurser för de 
övriga 15 procenten. 

− Flexibel kompetenspåfyllnad - Finns det en möjlighet till anställning ska 
kommunen som organisation vara där och hitta den. Det gäller att hitta gapet 
mellan anställning och näringslivets krav på kompetens hos individen. 

− Systematisk uppföljning - Kommunen använder sig av systematisk 
uppföljning för att fånga upp varenda person inom kommunens organisation. 
För att ge bästa möjliga service måste de veta vad de ska göra, vem som ska 
göra det, med vilken frekvens och på vilket sätt. 

________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef individ och familj 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 173   Dnr: SN 2017/242 
 
Uppföljning av Riktlinje för Boendestöd  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ge förvaltningschef i uppdrag att göra en uppföljning av antagna riktlinjer för 
boendestöd. 
Uppföljningen ska redovisas för beredande socialnämnd i februari år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i november år 2018 informerar Susanne Karlsson (C) om 
att majoriteten önskar en uppföljning av riktlinjer för boendestöd. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Individ och familj 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 174   Dnr: SN 2017/5 
 
Information från verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Individ och familj 
- Enheten för ensamkommande barn. Fortsatt minskning av barn som kommer 

i kombination med att ungdomar blir uppskrivna i ålder gör att vi fortsätter 
att reducera verksamheten.   

- Alkohol och narkotikagruppen tillsammans med boendestöd letar lokal för 
att kunna fullfölja målet från nämnden att skapa träffpunkt för personer med 
missbruk och psykisk ohälsa.  

- Från och med 1 januari 2018 ny lag vilket innebär att socialtjänsten även har 
ansvar för spelmissbruk. 

Funktionsstöd 
- Beslut om LSS bostad, fem individer väntar på boende 

Beslut om kontaktperson LSS, 99 beslut varav 19 stycken som ej är 
verkställda.  
Beslut om stödfamilj, åtta individer (två ej verkställda) 

- Rekrytering av två handläggare, en LSS och en SoL  
- Daglig verksamhet gör omjusteringar på grund av enskildas behov och 

därmed reduceras två överanställningar. 
- Uppdraget Värdegrund och förhållningssätt i tvärgrupper är avslutat. 
- TimeCare piloten är igång, timecare startades upp för några veckor sedan 

och timecare planering är igång 
 
Vård och Omsorg 
- Korttidsboendet på Grönbodahemmet, 12 individer  
- Beslut om särskilt boende, sex individer som väntar på plats 

Beslut om demensboende, inga individer som väntar på plats, en ledig 
demensplats finns. 

- Ny enhetschef är anställd på hemtjänsten Fellingsbro samt AT 
organisationen, Karin Nenro, börjar sin tjänst i januari 2018. 

- Gemensam lokal för hemtjänstgrupperna i centrala Lindesberg är MBL 
förhandlar och avtal klara, information till Citygruppen sker 21 nov. 
Beräknad inflytt i mars /april 2018 

________ 
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Socialnämnden 2017-12-14  
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SN § 175   Dnr: SN 2017/236 
 
Månadsuppföljning november 2017 - socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen och uppmanar förvaltningen till ekonomisk 
återhållsamhet. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom delgav socialnämnden månadsuppföljning för november  
år 2017: 
 

Verksamhet Budget 
jan-nov 

Budget 
avvikelse 
jan-nov 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Administration  10,6  0,4  11,5  11,5  0,0  
Funktionsstöd  128,5  -13,3  151,3  140,3  -11,0  
Individ- och familj  72,2  -7,4  87,5  78,8  -8,7  
Vård och omsorg  241,3  -9,0  266,0  263,3  -2,7  
Totalt  452,6  -29,3  516,3  493,9  -22,4  

 
Socialförvaltningens underskott tom november uppgår till -29,3 mnkr (-28,9 
mnkr efter justering) och prognosen för helåret är -22,4 mnkr. Avvikelsen 
förklaras främst av ärenden och personalkostnader utöver budget för 
Funktionsstöd, placeringskostnader för HVB vuxna/barn samt personalkostnader 
för boendestöd och ekonomiskt bistånd för Individ och familj. Inom Vård och 
omsorg beror avvikelsen på personalkostnader för hemtjänsten samt särskilda 
boenden. 
 
Investeringar 
Investeringsprojekt  

Utgift  Helårs 
prognos  

Budget 
2017  

Budget 
avvikelse  

Inventarier 
Funktionsstöd  

0  0,5  0,5  0  

Totalt  0  0,5  0,5  0  
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
För kännedom: 
Ekonom SN 
Ekonom KS 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 176   Dnr: SN 2017/79 
 
Ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Föreslå kommunstyrelsen att besluta om ombudgetering av investeringsbudget 
500 tkr. 

Ärendebeskrivning 
I 2017 års investeringsbudget för socialförvaltningen finns 500 tkr som avser 
inventarier till ett nytt gruppboende inom funktionsstöd., investeringsnummer 
96004. Boendet planerades vara färdigställt och i drift under år 2017 men den 
planerade starten har blivit framflyttad till 2018. Investeringsbudgeten kommer 
därför inte att nyttjas under år 2017 men behovet kvarstår år 2018.  

Om en ombudgetering inte sker innebär det att det nya boendets inventarier inte är 
finansierade och kostnaden tvingas då belasta den löpande driften. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut 
om ombudgetering av investeringsbudget 500 tkr.  
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
 
För kännedom: 
Ekonom SN 
Ekonom KS 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 177   Dnr: SN 2017/79 
 
Budget 2018 och verksamhetsplan VP 2019–2020 - 
socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen och uppmanar förvaltningen till ekonomisk 
återhållsamhet. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har tagit del av budgetram 2018–2020: 
 

Nettoram Mnkr  Budget 
2017  

Budget 
2018  

VP 
2019  

VP 2020  

Administration  11,5  11,6  11,6  11,6  
Funktionsstöd  140,3  151,7  151,7  151,7  
Individ och familj  78,8  85,8  85,8  85,8  
Vård och omsorg  263,3  268,0  275,2  275,2  
Hyresreduktion  -9,0  -9,0  -9,0  
1 % effektivisering/ 
verksamhetsavveckling 

-5,0  -5,0  

Totalsumma  493,9  508,1  510,3  510,3  
 
Fördelning av Socialförvaltningens budgetram för driftbudget 2018 och  
VP 2019–2020 är under förutsättningen att kommunfullmäktige antar föreslagen 
budgetram den 13 december 2017. Budgetramen kommer att ändras med 
kompensation för höjda arbetsgivaravgifter, korrigerade lokalvårdskostnader och 
organisationsförändringar.  
 
Den totala budgetramen för Socialförvaltningen år 2018 är 508,1 mnkr vilket 
innebär en ökning med 14,2 mnkr jmf med 2017.  

För hela förvaltningen finns en hyreseffektivisering som totalt sett innebär 9 mnkr 
lägre hyreskostnader år 2018 jämfört med år 2017. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
 
För kännedom: 
Ekonom SN 
Ekonom KS 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 178   Dnr: SN 2017/79 
 
Budget 2018 - besparingsåtgärder 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ge förvaltningschef i uppdrag att komma med förslag på besparingar på 10 Mnkr 
till beredande nämnd i december 2017. 

Ärendebeskrivning 

Majoriteten lägger fram förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att presentera 
förslag på besparingsåtgärder omfattande 10 Mnkr. 

Detta utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2018, den 13 december år 
2017 och för att få nämndens budget som helhet i balans på lång sikt. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
 
För kännedom: 
Ekonom SN 
Ekonom KS 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 179 
 
Delegationsärenden 
Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån justerarens rapport gällande delegationsbeslut 2017-11-16, informerar 
verksamhetschef Marie Ekblad om hur Transportstyrelsens Begäran om 
körkortsyttrande handläggs. 

Madde Gustavsson 
 Delegationsbeslut lottade ärenden 2017-09-01- 2017-09-30  
 Delegationsbeslut - anmälan av övriga beslut fattade 2017-09-01 

- 2017-09-30  
 Delegationsrapport beslut fattade 2017-09-01 - 2017-09-30  
 Delegationsbeslut lottade ärenden 2017-10-01 - 2017-10-31  
 Delegationsrapport beslut fattade 2017-10-01 - 2017-10-31  
 Delegationsbeslut - anmälan av övriga beslut fattade 2017-10-01 

- 2017-10-31  
 
2017-11-02 Tillförordnad förvaltningschef Jessica Öhlund 2017-11-

06 - 2017-11-07 och Marie Ekblad 2017-11-08 - 2017-
11-10 Dnr SN 2017/179 

  

 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 180 
 
Meddelanden 
Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut. 
 
Nämnden önskar en redovisning gällande de domar/beslut som gått mot, vid 
beslutande nämnd i januari år 2018: 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-19 målnr 5447–16 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-11-03 målnr 2339–17 
- Meddelande om att IVO inte kommer ansöka om särskild avgift, men 

fortsätter granska ärendet och nämnden ska fortsätta rapportera fram till dess 
att beslutet verkställs eller avslutas av annan anledning, dnr 8.8.1-
12999/2017-4 

Ärendebeskrivning 

Marie Ekblad 
 Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-30 målnr 3394-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-06-20 om 
bistånd i form av familjehem  

  

 
 Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen 2017-11-01 målnr 

6055-17 om överklagad dom i Kammarrätten 2017-09-
28 målnr 3946-17 gällande vård av unga  

  

 
 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-10-11 målnr 4508-17, 

4518-17 om överklagat beslut i socialnämnden 2017-09-
27 om bistånd enligt socialtjänstlagen i form av 
familjehemsplacering  

  

 
 Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen 2017-10-10 målnr 

5452-17 om överklagad dom i Kammarrätten 2017-08-
29 målnr 2812-17 gällande vård enligt LVU  

  

 
 Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-13 målnr 3325-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-09-04 om 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen  

  

 
 Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-12 målnr 4244-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-09-04 om 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Beslut i Kammarrätten 2017-10-19 målnr 4888-17 om 
avskrivning av mål beredande av vård av unga, 
Förvaltningsrättens dom 2017-08-24 målnr 3080-17  

  

 
 Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-19 målnr 5447-16 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2016-11-18 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
 Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-19 målnr 4822-16 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2016-09-12 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
 Dom i Förvaltningsrätten 2017-11-03 målnr 2339-17 om 

överklagat beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) dnr 8.7.4-9158/2017 om överflyttning av ärende 
enligt socialtjänstlagen  

  

 
 Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 

vid planering av kommande tillsyner, gällande 
socialtjänsten i Lindesbergs kommun, 7.3-33273/2017-3  

  

 
 Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 

vid planering av kommande tillsyner, gällande 
socialtjänsten i Lindesbergs kommun, dnr 7.3-
39386/2017-3  

  

 
 Meddelande om att IVO inte kommer ansöka om särskild 

avgift, men fortsätter granska ärendet och nämnden ska 
fortsätta rapportera fram till dess att beslutet verkställs eller 
avslutas av annan anledning, dnr 8.8.1-12999/2017-4  

  

 
2017-10-13 Rekommendation om att resultat från 

hälsoundersökningar av placerade barn och unga 
återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt, meddelande 
från styrelsen 15/2017  

  

 
2017-10-23 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-

10-23 att avsluta ärendet om tillsyn avseende 
handläggning av ekonomiskt bistånd vid Avdelningen för 
individ och familj, dnr 8.5-13079/2017 Dnr SN 2017/101 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Madde Gustavsson 
2017-10-24 KS § 175 Sammanträdestider för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi 2018  
  

 
2017-11-06 Inbjudan till regional konferens - Det gäller vart femte 

barn i Örebro län 2017-12-08  
  

Raija Spjuth 
 Beröm från en medborgare som har hemtjänst över 

trevlig och tillmötesgående personal  
  

 
 Klagomål från en medborgare som har hemtjänst över 

oregelbundna tider med stora variationer mellan besöken  
  

Jessica Öhlund 
2017-10-18 Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 

(KRF)sammanträde 2017-10-18  
  

 

Ingrid Öhrling 
 Svar på synpunkt/klagomål kring handläggning av 

ekonomiskt bistånd  
  

Inger Österberg 
 Svar på klagomål på hantering av barnavårdsärende, dnr 

7.3-35609/2017-4  
  

 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 181 
 
Informationsärenden 
Beslut 
Socialnämnden lyfte inga övriga informationsärenden 
 
 
__________  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2017-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 182 
 
Övriga frågor 
Beslut 
Socialnämnden lyfte nedanstående övriga frågor. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Familjer på anknytning 
Vid beredande nämnd i november lyftes frågan om familjer som bor på 
vandrarhem i Frövi. 
 
Verksamhetschef för individ och familj Marie Ekblad informerade nämnden om 
att detta är familjer som kommit på anknytning till barn/ungdomar som andra 
kommuner har placerat på HVB i Lindesbergs kommun, ex Resiliens Örebro 
AB. Familj som kommer på anknytning hänvisas till barnet/ungdomens 
vistelsekommun. 
 
__________ 
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